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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for 

vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver 

vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der 

er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 
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Om skabelonen 

 

Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere 

og pædagogisk personale i dagtilbud. Formålet 

med skabelonen er at inspirere og understøtte ud-

arbejdelsen af jeres lokale pædagogiske læreplan.  

Den grundlæggende ramme for udarbejdelsen af 

den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven med 

tilhørende bekendtgørelse, der er omsat i Børne- og 

Socialministeriets publikation Den styrkede pædago-

giske læreplan, Rammer og indhold, 2018. Det er 

hensigten, at I skal bruge publikationen, når I arbej-

der med skabelonen. 

Skabelonen indeholder alle de lovmæssige krav til 

at udarbejde den pædagogiske læreplan. Samtidig 

understøtter skabelonen jeres overvejelser ved-

rørende den løbende dokumentation og evaluering 

af arbejdet med den pædagogiske læreplan.  

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den 

fælles retning for det pædagogiske arbejde med 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvor 

legen er grundlæggende, og børneperspektivet er 

tydeligt. Jeres konkrete læreplan giver jer en ramme 

til at arbejde systematisk med at planlægge, følge 

op på og videreudvikle kvaliteten i det pædagogiske 

læringsmiljø i jeres dagtilbud i forhold til jeres 

børnegruppe.  

Inden for de krav, der følger af dagtilbudsloven, er 

det op til jer at beslutte, hvordan I konkret vil arbejde 

med den pædagogiske læreplan. Jeres læreplan 

skal være et dynamisk og meningsfuldt dokument, 

som peger fremad, og som I kan bruge aktivt i den 

løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet og 

jeres pædagogiske praksis.  

 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold  

 

Brug af skabelonen 

Når I udfylder skabelonen, skal I klikke på skrivefel-

tet. I kan fremhæve tekster og indsætte billeder.  

I kan slette denne side ved at markere teksten og 

billedet og trykke delete. I kan også slette den sidste 

side, hvis I ønsker det. 

 

  

https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 

læreplan 

 
 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud-

gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda-

gogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske 

læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt-

gørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold. Publikationen samler og formid-

ler alle relevante krav til arbejdet med den pædago-

giske læreplan og er dermed en forudsætning for at 

udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor hen-

vises der gennem skabelonen løbende til publikatio-

nen. På sidste side i skabelonen er der yderligere 

information om relevante inspirationsmaterialer.  

 

https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
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Hvem er vi? 

 

Vi er en lille ældre børnehave, beliggende i udkanten af Hvalsø by. Vi bor tæt på skoven, som vi 
ofte benytter. 

Børnehaven er normeret til 50 børn, som er fordelt på 3 stuer, Rødderstuen, Troldestuen og Ugle-
gangen. På Rødder- og Trolde stuen, er de 3-4 årige børn tilknyttet. De 5-6 årige børn er tilknyttet 
Uglegangen, hvor de pædagogiske aktiviteter tilrettelægges, så ledes at børnene bliver modnet til 
at starte i skole. 

Vores pædagogiske profil, er at vi arbejder meget med sansning, motorik og natur. Vi arbejder med 
forskellige temaer, som vi planlægger hvert år og skriver ind i vores årshjul. 

Personalet er alle uddannet motorikassistenter, og leder er uddannet motorikvejleder. 

Vi indretter vores stuer i forskellige læringsrum, alt efter hvilken børnegruppe vi har og efter hvilket 
tema vi arbejder med. Vi gør meget ud af, at der skal være plads til at lege vilde lege og rolige lege 
med plads til fordybelse. Nogle børn har brug for ro og pauser fra fællesskabet, hvilket vi skaber 
rum til, ved at dele stuerne op i små rum. 
Vi har et puderum, hvor der er en ribbe, som børnene kan kravle op i, men også et væld af puder i 
forskellige størrelser, samt bolde. Alt dette udfordre børnene motorisk og hjernen modnes, således 
at børnene bliver istand til at indgå i sociale fællesskaber og styrker deres koncentration. 

Uderummet/legepladsen bærer præg af, at vi er optaget at stimulere børnenes motorik, sansning 
og bevægelse. Vi har ny investeret i en Super Nova, der stimulere labyrintsansen, kinæsthesisan-
sen, og taktil sansen, samt træner børnene i at vente på tur, samarbejde, bruge sproget og giver 
dem fællesskabsfølelse. En supernova, er et legeredskab, der kan snurre rundt. Børnene kan 
sidde, stå og ligge på den. 
Bagved huset har vi dejlige skrænter, hvor børnene kan kravle op, trille/rulle/hoppe/ gå ned af. Der 
er også store træstuppe, som de leger i og her kan de lege lidt uforstyrret. 
På legepladsen, har vi også små områder med buske, hvor børnene bruger deres fantasi og øver 
sig i at lege rollelege. Vi har et legehus, et legetårn, gynger, en dejlig stor sandkasse, bålhus og en 
vandbane. Vandbanen bruges i foråret, sommer og efteråret, her leges gode fantasi lege og ek-
sperimenters.  
Vi har også en høj, hvor børnene kælker om vinteren. 

På legepladsen, må børnene grave huller, dette fordi vi er bevidste om, at det styrker deres kinæ-
sthesisans, således at de bliver bedre til at regulere deres krop.  
Børnene må også gerne gå op af rutschebanen, da vi ved at det er godt for deres haser, som hos 
nogle børn er meget stramme, af at de generelt sidder alt for meget ned. 

I Skovvejens børnehave, har vi fokus på at skabe robuste børn. Det gør vi ved at skabe rammerne, 
så de får stimuleret der sanser og motorik, samt at have fokus på at arbejde med at føre børnene 
blidt udenfor deres komfortzone. Det kan fx være, ved at et barn, har er meget forsigtigt og har det 
bedst ved at observere den store børnegruppe fra sofaen. Da deler vi børnene i mindre grupper og 
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sætter barnet sammen med andre børn, der også er lidt forsigtige. Vi arbejder med motoriske akti-
viteter og ganske langsomt, bliver barnet mere trygt og modigt og tør bevæge sig mere ud i børne-
gruppen. 

Vi arbejder også meget med at sætte ord på børnenes følelser, således at de føler sig set, hørt og 
forstået, det giver modige og robuste børn. 
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Pædagogisk grundlag 
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. 
 

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

 
 

 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk 

hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

 

Børnesyn: 
 
Vores børnesyn danner grundlaget for vores pædagogik. Vi tror på at barnet fødes med sociale og 
kommunikative kompetencer. Vi tror på at børnene altid har en god hensigt med det de gør, også 
selvom barnet måske går hen og slår et andet barn. Da er det vores opgave at finde ud af, hvad 
barnets hensigt var, og guide til hvad det kan gøre i stedet for at slå. 
Vi ser børnene som kompetente og selvstændige individer, men også som individer der gerne vil 
tage del i fællesskabet, hvilket er meget vigtigt hos os. Vi styrker fællesskabet ved at holde samlin-
ger med børnene og forskellige fælles traditioner, som fødselsdage, påskefrokoster, julefrokoster 
osv. I samlingsstunden, har alle børn en vigtig rolle. De skal føle sig set og hørt og vi understøtter 
dem ved at give dem tid til at fortælle om oplevelser og andet der er vigtigt for barnet. 
Vi følger barnets spor, ved at se og høre på, hvad de er optaget af, eller hvem de vil lege med. Vi 
anerkender deres ideer, meninger og holdninger. Det giver dem en oplevelse af at deres valg er af 
betydning og deres selvværd vokser. 
 
Alle vores børn skal føle at de har en værdi i sig selv og at de er en vigtig del af fællesskabet. 
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Leg: 

Vi ønsker at opretholde en legekultur at høj kvalitet, med hensynsfulde 
børn. 
Legen har stor betydning for barnets udvikling. Igennem legen udvikler 
børnene sociale kompetencer, fantasi, sproget, at forhandle, nysgerrig-
hed, identitet og selvværd. 
Vi arbejder ud fra at børnene selv er kompetente til at rammesætte le-
gen. Men når vi kan se, at det er svært for dem, går vi ind og guider i le-
gen. 
Vi sætter også ofte vokseniniteret lege i gang, for at inddrage flere børn, 
eller børn der har svært ved at indgå i legen.  
 
Legen har stor værdi og plads hos os. Derfor er det vigtigt, at vi voksne 
respekterer når børnene er i gang med en god og meningsfuld leg. Hvis 
det fx er planlagt at stuen skal på legepladsen, men en gruppe børn er i 
gang med en god leg, får de lov til at lege legen færdig før de kommer 
ud. 
 
Vi giver børnene ideer til lege, ved at vi er igangsættende med både re-
gel lege, konstruktions lege og fantasi lege. Når børnene er godt i gang 
med lege, trækker det pædagogiske personale sig tilbage og lader bør-
nene lege videre i samspil med hinanden. 
 
 
 
Læring: 
 
Vi arbejder med flere forskellige typer af læring ved at vi arbejder med  
temaer året igennem. Børnene lærer ved at lytte, sanse, og udforske 
med kroppen 
 
Inderummet er indrettet, således at der er plads til læring gennem krop-
pen. Fx kan vi stille en motorikbane op på stuerne, derigennem lærer 
børnene deres egen krop at kende. De lærer at vente på tur og plan-
lægge hvordan de skal udføre en forhindring. De lærer også at forhandle 
om de forskellige legeredskaber. 
 
Ude på vores Super Nova, lærer børnene at forhandle om legen, de bru-
ger kroppen og sproget til at i gang sætte legen. 
Når vi er på ture i skoven, stopper vi op, når der er noget der optager 
børnene. Fx hvis de ser et insekt, så taler vi om, hvad det hedder, hvad 
det lever af osv osv.. vi bruger også Ipad til at søge viden, hvis et barn er 
meget optaget af det vi finder. 
 
At eksperimentere er en vigtig del af børnenes udvikling. Når vi arbejder 
med temaer, får børnene lov til at eksperimentere med forskelligt materi-
ale. 
 
Når vi arbejder med Samle skrald, er det en proces vi gennemgår i fæl-
lesskab. Først samler vi skraldet op, sortere det, taler om hvor lang tid 
ting er om at forgå, bygge sjove ting af skraldet. Vi taler også om, hvad 
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man kan bruge skraldet til, fx at plastik kan smeltes om til nye flasker el 
lign.. 
 
I uglegangen, hvor de største børn er tilknyttet. Arbejdes der med bog-
staver og tal i skoleopgaver, men også med at genkende ordlyde. 
 
Uglebørnene lærer om tal og mængder, vedhjælp af lege, fx ligges et 
tegnet 5 tal på gulvet, børnene skal så finde ud af hvor mange børn, der 
skal stå på 5 tallet. 
I forhold til bogstaver, tales der om hvad bogstav ens navn starter med 
og om man kan finde andre børn, der starter med samme bogstav. 
 
Børnefællesskaber: 
 
Fællesskabet har stor betydning for os. Alle børn og voksne skal føle sig 
som en vigtig del af fællesskabet. 
Vi arbejder med fællesskabet, bl.a. ved at holde samlinger med bør-
nene, så alle børn føler sig set, hørt og forstået, og får e følesle af, at de 
har en værdi i sig selv og i det store fællesskab. 
Vi arrangerer Royal Run aktivitet, hvor alle børn er med til samme aktivi-
tet og føler sig som en del af fællesskabet når vi sammen ”varmer op” til 
det store løb, får uddelt diplomer osv. 
Når vi tager på ture, passer de store børn på de mindre. Når der starter 
nye børn, bliver der tilknyttet et større barn, der er ”vært” for det nye 
barn. ”Værten” hjælper det nye barn tilrette, ved fx at vise hvor toilettet 
er, hvor barnet kan finde legetøjet osv.. dette gør at det nye barn, hurtigt 
vil føle sig som en del af fællesskabet. 
Vi deler ofte børnene op i mindre grupper, for at de forsigtige børn, har 
nemmere ved at indgå i fællesskaber med andre børn. Men også de 
børn der har brug for mere fysisk udfoldelse, profiterer af at kunne ud-
folde sig med ligesindede. 
Fællesskabet styrkes når vi arbejder med det fælles tredje (temaer). Vi 
er sammen om at samleskrald, se hvor meget vi sammen har sam-
let…….. 
Vi arbejder med tema om venskaber, hvor vi taler med børnene om hvad 
det vil sige at være gode venner. Vi bruger børnemassage, for at bør-
nene skal lære hinandens grænser at kende. Vi leger regellege, så som 
alle mine kyllinger kom hjem og div stafetter. 
På Super Novaén arbejder vi også med venskaber. Man er en god ven, 
når man gerne vil skubbe de andre rundt på supernova, men også hvis 
man siger at andre skubber for voldsomt. Vi lærer børnene at de skal re-
spektere hinandens grænser. 
 Hos os, må børnene gerne sige nej, hvis et andet barn spørger om det 
må være med i en leg. Men nogle gange går vi ind og guider børnene til 
at inddrage flere børn i legen. Fc hvis vi oberservere at et barn ikke har 
nogle at lege med, der guider vi de andre børn til at inddrage barnet. 

 

 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for 

at trives, lære, udvikle sig og dannes? 



 

Skovvejens Børnehave 2020-2022                                                     Lejre Kommune – ”Vores sted” 

 

Det pædagogiske personale, skal alle uddannes motorik assistenter og leder er uddannet motorikvejleder. 

Dette understøtter vores arbejde med at være en institution der har fokus på motorik, sansning og natur. 

Vi arbejder med temaer, året igennem, og når vi er færdige med et tema, bliver det evalueret. Fik vi nået 

vores mål, hvad kan vi gøre mere eller mindre af.     

Vi planlægger vores dag, så vi er flest pædagogisk personale om formiddagen, hvor vi primært arbejder 

med temaer, tager på ture, holder samlinger osv. Gennem hele dagen, arbejder vi med at gøre børnene 

selvhjulpne, når de fx skal tage tøj på og ud på legepladsen. Vi sætter ord og billeder, på det tøj de skal 

have på ud. Når de står i kø til at vaskehænder inden spisetid, lærer det dem at vente på tur, at kommuni-

kere om hvis tur det er osv., det giver dem dannelse til at navigere ude i den store verden.  

Måltidet har stor betydning i vores hverdag. Vi har en ”madmor”, der laver dejlig varieret kost, der tager ud-

gangspunkt i dansk kultur, men vi respekterer og inddrager forskellige traditioner og madvarer. 

Når vi spiser frokost, taler vi om hvad vi skal have at spise, børnene må selv vælge hvad de vil have på ma-

den, når vi spiser frokost. De skal selv smøre deres rugbrødsmadder, der træner vi finmotorikken og når de 

oplever at de pludselig kan, styrkes deres selvværd og selvtillid. Ved måltidet, har vi fokus på, at børnene 

skal lære at tale roligt sammen. De skal kunne vente til det er deres tur til at tale og lytte til hvad de andre 

børn siger. De skal lære at sige ”be om mere mad”, ”tak for mad” osv.. ved at børnene bliver tilbudt det 

samme mad, giver det dem madmod, de tør smage på noget de ikke turde før, fordi deres kammerater spi-

ser det tilbudte mad. Vi opdrager også børnene til at sidde pænt ved bordet, under hensyn til barnets alder. 

Vi er forudsigelige, ved at fortælle børnene hvad de skal gøre, når de fx går fra legeplads ind for at spise.  

Vi skaber et pædagogisk læringsmiljø, ved at skabe en god gennemsigtig struktur. Vi arbejder med pik-

tugrammer, der viser hvad dagen indeholder af børne og voksen initerede aktiviteter. Det gør børnene 

trygge, at de ved at de voksne har styr på hvad der skal ske. 

I garderoben, taler vi om, hvad vi skal have på ud og lege. Vi har piktugrammer i garderoben, der viser bør-

nene hvad tøj de skal have på ud, så kan de kigge på billederne hvis de pludselig bliver i tvivl om hvad de 

skal have på. Vi udvikler deres sprog ved at tale med dem om, hvad tøjet hedder og prøver at finde andre 

ord for fx halstørklæde/thermotøj osv. Vi har en tydelig struktur, ved skift fra garderoben til ud på legeplad-

sen. Der skal børnene sætte sig et bestemt sted og vente på at en voksen kommer med på legepladsen. 

Vi guider børnene, når vi kan se, at de har brug for guidning/hjælp. Det kan fx være hvis de er i konflikt med 

et andet barn, men det kan også være at de har brug for hjælp til at ligge en plan for, hvordan de løser en 

opgave med at få deres kasse med ekstra tøj ned. 

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

 

 

 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 

Inden barnet starter hos os, sendes der et velkomstbrev til barnet og forældrene, men information om, hvil-

ken stue barnet skal gå på. Men også med information om, hvilken forventning vi har til forældrene i den 
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første tid. Vi ligger op til, at forældrene kommer på besøg inden opstart, så vi kan afstemme forventninger, 

men også så forældrene får mulighed for at fortælle os, lidt om barnets tidlige opvækst. 

Vi ligger en stor ære i, at kende alle forældre ved navn. Det syntes vi har stor værdi. 

Alle familier er forskellige og har forskellige behov. Vi respekterer og anerkender forskellighed og forsøger 

at møde forældrene/familien der hvor de er. 

Hvis vi fornemmer, at en familie har svært ved at aflevere deres barn i vores børnehave, kontakter vi hurtigt 

familien og beder om en samtale, så vi kan få talt om, hvad der er på spil, og i samarbejde få lavet en hand-

leplan, så vi arbejder i samme retning. 

Hvert år holder vi sommerfest, for forældre og søskende. Ved sommerfesterne deltager hele personale 

gruppen, det giver god mulighed for en uforpligtende snak med forældrene. Vi afholder også halloween 

fest, samt julehygge. 

Hvert år holdes fælles forældremøde, som starter med fælles gennemgang af året der er gået. Derefter går 

stuerne hvert til sit og her tales om dagligdagens rutiner og læring. 

I år 2021 skal der til forældremødet være en foredragsholder, der fortæller om børns sansemotoriske udvik-

ling, i forbindelse med at vores nye profil handler om sansning, motorik og natur. Forældrene er de vigtigst i 

børnenes liv og vi syntes det er vigtigt at motivere dem til mere sanse motorik i hverdagen og give dem 

gode ideer til hvordan de sammen med børnene kan få bevægelse ind i deres travle liv. 

Når barnet har gået hos os i 1 år, indkalder vi forældrene til en trivsels samtale. Det er frivilligt om foræl-

drene vil tage imod dette tilbud. Vi indkalder også forældrene til en samtale før skolestart. Dette for at vi kan 

tale med forældrene om skole start og hvis der er noget, som vi syntes at barnet har brug for at lære, kan vi 

udarbejde en plan for dette. 

Den daglige dialog med forældrene i garderoben eller på legepladsen er yderst vigtig. Forældrene skal føle 

sig velkomne i vores børnehave og det gør de, når vi interesserer os for dem, og møder dem anerken-

dende. Hvis de har tillid til os, tør de komme og tale om ting, som måske er lidt svære. 

Ved forældrene samtaler skriver vi referater. Hvis familien ønsker det, ligges referatet i familiedialog. 

Vi udarbejder ugeplaner, således at forældrene kan se hvad deres børn skal den pågældende dag. 

Når vi har arbejdet med temaer, skriver vi om hvad vi har lavet og vi ligger billeder op på Aula. Billederne 

understøtter barnets hverdag, hvilket giver forældrene bedre mulighed for at tale med barnet om dagen i 

børnehaven. Temaerne vi arbejder med, knytter sig til temaer fra den styrkede pædagogiske læreplan. 

 

 

Børn i udsatte positioner 

 

 
 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i 

udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 
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Vi møder alle børn, med en anerkendende tilgang og vi tror på, at alle børn ønsker at gøre deres bedste og 

ønsker at være en del af fællesskabet. Vi arbejder med at styrke alle børns deltagelsesmuligheder i fælles-

skabet. Mange børn har brug for pauser fra fællesskabet, hvilket vi skaber for dem. Det kan være både vok-

sen og børne initierede pauser, enten alene eller sammen med en kammerat. 

Vi møder alle børn, der hvor de er i deres udviklingszone. Det gør vi ved at danne små grupper svarende til 

det antal børn, det udsatte barn, kan rumme og mestre. Ved at gribe barnet i den udviklingszone det er, gi-

ver det barnet tid og mulighed for at trives, lære og mestre lidt mere med tiden. 

For at barnet ikke skal føle sig udsat, sørger vi for at planlægge pædagogiske aktiviteter der inddrager det 

udsatte barn og som barnet mestre. 

Vi arbejder med tydeligstruktur og forudsigelighed, i form af piktugrammer, der viser børnene hvad der skal 

ske, både af voksen og børne initierede aktiviteter. Det giver børnene tryghed, at de har billederne at støtte 

sig til. 

Vi sætter ord på det det udsatte barn gør, så det bliver interessant for de andre børn. 

Vi indretter små læringsrum, hvor børnene kan trække sig hen, hvis der er brug for lidt fred og ro, enten fra 

fællesskabet, eller til fordybelse i en leg. 

Der kan være forskellige årsager til at et barn, har svært ved at være i en samlingssituation. Det kan være 

at barnet let bliver overstimuleret og har svært ved at sidde stille. Da tilbyder vi det overstimuleret barn, en 

pude at sidde på, hvilket giver mere ro. Det kan også være at barnet har brug for at sidde tæt op af en vok-

sen, hvilket da tilbydes, eller på en stol lidt væk fra børnegruppen. På den måde kan barnet deltage i mere 

eller mindre grad i samlingen. 

 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

 

 
 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med 

børn i den relevante aldersgruppe.) 

Vi skaber et skoleunderstøttende pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklas-

sen, ved at rykke de største børn på en stue, 1 år før de starter i skolen. Denne stue, kalder vi Uglegangen. 

På Uglegangen understøtter legetøjet børnenes udvikling. Fx har vi flere konstruktions spil og spil, er un-

derstøtter deres kognitive udvikling. Vi arbejder med skoleopgaver, tal, bogstaver, mønstre og former, i hø-

jere grad end på de andre stuer. Vi arbejder også mere med at børnene skal være opmærksomme på fæl-

les beskeder. Bøgerne der læses på stuen, er mere målrettet, at børnene skal være i stand til at lytte uden 

at se billeder. 

Vi har samarbejde med skolen om overgangen fra børnehave til skole. Vi giver en overlevering til børneha-

venklassens personale, om børnene. Når der ikke er corona, går vi på besøg på skolen og i sfoén. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

 

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn. 

Det har været svært i denne corona tid, at inddrage lokalsamfundet. 

Men vi besøger skolens legeplads, for at børnene vænner sig til at komme på skolen. 

Fremadrettet vil vi inddrage de ældre borgere i kommunen og invitere dem til sanglege dage, squaredanse 

dage osv.. 

 

 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 

 

 

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske 

læringsmiljø? 

Vi forsøger tilstadighed, at udfordre børnene fysisk. Fx på legepladsen, hvis vi kan se, at et barn ikke tør 

benytte supernovaén, tager vi barnet i hånden og hjælper, således at barnet får en god oplevelse og på den 

måde får troen på sig selv.  

Psykisk tager vi hånd om børnene, hvis de fx er kede af det når de afleveres eller i løbet af dagen. Vi un-

derstøtter deres følelser, ved at sætte ord på deres følelser, således at de føler sig for stået og at de er ok. 

Æstetisk børnemiljø, vi sørger for at holde en vis orden i børnehaven ude som inde. Vi lærer børnene at de 

skal være med til at rydde op, inden frokost og når de går hjem. 

  



 

Skovvejens Børnehave 2020-2022                                                     Lejre Kommune – ”Vores sted” 

 

 

De seks læreplanstemaer 

 
 

 

 

 

 

Alsidig personlig udvikling 

” 

 
 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv 

og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af 

blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædago-

giske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle 

børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 

Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 

udvikling? 

 

Vi taler med børnene om følelse, for at de skal lære sig selv at kende, men også for at de bedre kan af-

læse andre børns kropssprog. Hvis et barn er ked af det, sætter vi ord på det, men også når barnet er 

glad, fjollet osv. Vi arbejder også med at vise børn forskellige ansigter, der viser følelser. 

Hvis et barn har svært ved at sige farvel og bliver ked af det, anerkender vi det og understøtter barnets 

følelser. Dette gør at barnet føler sig set, hørt og forstået og barnets selvværd vokser, og det bliver nem-

mere at sige farvel, når de voksne ved hvordan man har det. 

Vi arrangerer voksen initieret lege og børnegrupper, således at børnene får gode legerelationer og får 

tilknytning til både børn og voksne. 

Vi arbejder ud fra det enkelte barns udviklingszone og griber barnet der hvor det er, men forsøger også 

at få barnet ud af sin komfortzone ved at holde i hånden og blidt skubbe barnet videre til næste udvik-

lingszone. 
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Vi arbejder med selvhjulpenhed, fx når børnene skal på legepladsen, træner vi dem i at tage tøj på. Men 

også i spisesituationerne. Børnene skal selv smøre rugbrødsmaden, vælge hvad de vil have på, samt 

rydde op efter sig selv. Når det igen bliver muligt, må de også gerne selv øse op og tage mad fra fadet. 

De rydder også op efter sig selv, når de er færdige med at spise. 

Vi arbejder med demokrati, fx ved at hvis der skal holdes en fest, får børnene lov til at stemme om, hvad 

de skal have at spise. Flertallet bestemmer. 
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Social udvikling 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, 

og at alle børn udvikler empati og relationer.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

 

Når et nyt barn starter hos os, skal de større børn, være ”vært” for det nye barn. Det giver de større børn, 

ansvar og vi viser dem tillid til at de godt kan klare denne opgave. De større børn udvikler stolthed over at 

have ”ansvar” for et mindre barn og det nye barn, har foruden de voksne et større barn, der kan hjælpe og 

guide. 

Ved at vi voksne er empatiske, lærer vi børnene at være empatiske overfor deres venner. Vi arbejder med 

venskabstemaer, hvor vi taler om gode venner, arrangere voksen og børne initierede venskabs lege. Fx når 

børnene leger på vores super nova, taler vi med dem om, hvordan man er en god ven. 
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Kommunikation og sprog 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere 

og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

Vi arbejder med sproget, når vi er i garderoben, i spisesituationer og ved samlinger. I samlingssituatio-

nen lærer børnene at lytte til deres venner, at vente på tur og at stå op i fællesskabet og fortælle om op-

levelser og ønsker. Vi er opmærksomme på, hvis der er børn der er meget generte, dem gør vi trygge 

således at det pludselig også tør fortælle i den store forsamling. Det gør vi ved, at når vi sidder i sam-

lingsstund og børnene skal fortælle hvad de har lavet i weekenden, så tager vi ikke det stille barn først, 

men lader barnet vente til sidst, således at barnet måske har samlet sig mod til. 

Vi læser for børnene, både billedbøger og for de store børn, kapitel bøger. Vi øver rim og remser og le-

ger/synger sanglege med børnene. Når vi rimer, bliver børnene hurtigt optaget af det og vi kan høre, at 

de forsøger at rime på alt de møder på deres vej. 

Vi øver dagligt børnene i at forstå fælles beskeder. Fx :”nu skal alle rødder børnene ind og spise” 

Når vi er på skovture, stopper vi op, når børnene har fundet noget spændende. Det kan fx være et dyr/in-

sekt, som vi voksne måske ikke kender. Der søger vi viden på Ipad og taler med børnene om hvad dy-

ret/insektet hedder, lever af osv. 

Hvert efterår, sprogscreener vi børnene. Hvis screeningen vier, at der er behov for en særlig indsats, 

bruger vi vores sprogkufferter til at iværksætte dette arbejde. 

Det kan også være, at vi finder ud af, at børnene ikke er så gode til rim og remser. Så går vi i gang med 

at rime med børnene. 
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Krop, sanser og bevægelse 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde 

både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem-

melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

I børnehaven er der rig mulighed for bevægelse. Vi har et puderum, hvor der både kan leges rolige lege og 

mere vilde lege. Men også konstruktions lege. 

Vi har en motorikbane, som kan flyttes rundt på alle stuerne. 

Vi har et rullebræt, som børnene kan køre rundt på, både alene men også sammen med kammerater. Der 

kan køres ind under borde og stole, således at de agerer som kegler.  

Vi arbejder med fodbade, enten for at dæmpe eller vække arousal. Efter fodbadet, kan man få fodmassage, 

enten af en voksen eller sin ven, som man har taget fodbad sammen med. 

På legepladsen er der rig mulighed for at bruge kroppen, på vores klatre tårn, gynger, supernova, cykelom-

råde og vi kan sætte hockey bane op, spille tennis op af væggen (hvor børnene træner øje hånd koordina-

tion). Vi har også en vandbane, hvor børnene kan fordybe sig i gode vand lege. 

I vores store sandkasse, bliver der bygget mange vulkaner og bagt mange kager.  Der bliver lavet mudder 

mad, der hældes og røres rundt. Der bliver også produceret is, som sælges i en pludseligt opstået isbod. 

Børnene må grave på legepladsen, da det styrker deres kinæsthesi sans og gør dem bedre til at regulere 

sin krop. 

Efter jul får vi aflagte juletræer på legepladsen, som slæbes rundt og bliver pyntet igen med legeredskaber, 

men som også bruges som huler, hvilket stimulere kinæsthesi sansen og fantasi. 

Om vinteren kælker vi ned at vores høj. Om sommeren bliver højen brugt til at grave på. 

Vi har mursten og træ, som børnene” bygger huse af.” 

Vores bål hus bruger vi flittigt. Børnene hjælper med at hente brænde til bålet, samt holde liv i bålet. Vi la-

ver ofte mad over bålet og der hjælper børnene med at skrælle og snitte grøntsager til maden. 

Bag huset har vi en dejlig skrænt med store træstubbe, hvor børnene leger fantasilege, aser og maser for 

at komme op og ned. 
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Natur, udeliv og science 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, 

som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at 

opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for 

betydningen af en bæredygtig udvikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger natur-

fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Vi bruger skoven flittigt til skovture, der kan have forskellige formål. Et formål kunne være, at se hvordan 

naturen udvikler sig ved at studere et bestemt træ fra foråret til efteråret. Det kunne også være at der bliver 

fundet dyr og insekter, fx ved at man den ene dag graver en fælde ned og næste dag går op og ser, hvad 

der er kommet i fælden. Vi medbringer forstørrelsesglas og bøtter til at komme de fangne dyr i, så de kan 

blive nærstuderet. 

Når vi er i skoven, oplever vi færre konflikter og børnene bliver så optaget af deres lege og de studerer nys-

gerrigt hvad de kommer forbi. Vi vender sten og taler om hvad der mon ligger under næste sten eller træ-

stub. 

Vi bruger også skoven til at udforske hvad vores kroppe kan på træstubbene og op og ned af skrænterne. 

Vi har haft en mor, der var naturvejleder med i skoven og fortælle os om skovens insekter. 

Når det er snevejr, tager vi ofte sneen med indenfor, for at se hvad der sker, når sneen kommer ind i var-

men. 

Vi har en urtehave, hvor børnene er med til at lægge kartofler og så forskellige grøntsager, som vi vander 

og følger med i udviklingen. Til sidst spiser vi grøntsagerne, efter vi har haft høst tema. 

Vi bygger insekthoteller, som vi studerer i løbet af sommeren og børnene fodrer løbende insekterne. 

Vi lærer børnene at passe på vores natur, ved at vi deltager i ”samle skrald” uge. Vi taler med børnene om 

hvor lang tid det forskellige skrald er om at forgå, men også om hvordan skraldet kan genbruges. Børnene 

har været meget optaget af at samle skrald, derfor har vi sat en skraldespand på legepladsen, hvor bør-

nene kan smide det skrald i som de finder. Vi har bygget mange flotte figurer af skraldet vi har fundet og på 

den måde lært børnene at ting kan bruges til mange forskellige formål. 

Til samling, taler vi om årstiderne og vejret. Fx hvad sker der i foråret, hvordan ser træerne ud osv. Vi taler 

også om hvilket tøj børnene tænker de skal have på ud og lege, i for hold til hvordan vejret er. 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige for-

mer for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og 

værdier.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople-

velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 

kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, 

redskaber og medier. 

Vi arbejder med mange forskellige materialer når vi er kreative. Vi bruger genbrugsmateriale og nye ting, 

samt naturmaterialer.  

Om sommeren laver vi mælkebøtte kranse og snerler af mælkebøttestænglerne. Børnene samler selv mæl-

kebøtterne, vi voksne stiller vores hjælp til rådighed og så kan børnene fordybe sig alene eller i fællesskab 

med deres venner, i processen i at lave en mælkebøtte kranse. 

Børnene bruger deres fantasi, når de fx ”bager kager eller laver is” i sandkassen, men også når de leger 

”far, mor og børn”. Når de bygger ting af genbrugsmaterialerne, bliver der bygget huse, biler og meget mere 

med stor entusiasme. Vi kan også finde på at lave vand/perle baner af genbrugsmaterialer. 

Ved højtider, taler vi med børnene om, hvorfor vi fx holder jul og påske og om hvordan man gør i de forskel-
lige religiøse sammenhænge. 
Vi pynter huset op til de forskellige højtider.  
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Evalueringskultur 

 
 

 

 

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogi-

ske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende 

opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske 

læringsmiljø?  

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 

herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 

mål? 

 

 

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 

hvert andet år? 

 

Vi arbejder efter en skabelon a la smittemodellen, som vi bruger til stuemøder og personale møder. Efter 

hvert tema, evaluerer vi vores arbejde. Hvad gik godt, hvad gik skidt og hvorfor gik det godt osv.  

Vi vil bruge materiale fra DCUM til evaluering af læreplanen. Dette vil vi gøre på et personale mødet. Vi vil i 

fællesskab arbejde med et emne ad gangen. Hele personalegruppen skal være med, således at de får ejer-

skab til læreplanen. 

Vi dokumenterer vores arbejde overfor forældrene, ved hjælp af billeder på Aula, samt ting børnene får med 

hjem. De ting de får med hjem, understøtter det tema vi har arbejdet med.  
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Her kan I finde yderligere inspiration til 

arbejdet med den pædagogiske læreplan 

Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan er 

der udviklet en række øvrige materialer. Alle inspirationsmaterialer – nuværende og kommende 

– kan findes på www.emu.dk/dagtilbud 

 

   

Redskab til 

selvevaluering er en 

ramme til systematisk at 

analysere jeres praksis 

inden for centrale 

områder i den styrkede 

pædagogiske læreplan. 

Redskab til 

forankringsproces 

indeholder fem tilgange 

til, hvordan I kan 

arbejde med forandring 

og forankring af et 

stærkt pædagogisk 

læringsmiljø. 

Film introducerer indholdet i og illustrerer 

hovedpointer fra publikationen Den 

styrkede pædagogiske læreplan. 

   

 

 
 

Forskellige tematiske materialer dykker ned i viden om et tema og giver 

inspiration til dialog og handling. Her er bl.a. materialer om evaluerende 

pædagogisk praksis, som understøtter en systematisk tilgang til det at evaluere. 

 

Der offentliggøres løbende nye temaer.  

 

Alle materialer kan findes på www.emu.dk/dagtilbud 
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